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القرن االفريقي تعقد االجتماع الثالث لكبار المسئولين لمعالجة تحديات االتجار بالبشر وتهريب  –مبادرة االتحاد االفريقي 
 المهاجرين داخل ومن القرن االفريقي

 
نعقلللاال  ماع لللاا   لللاد ة    بلللاالةر  مع لللاال  مفةيقللل     قلللة    فةيقللل    قبيللل    :6102يونيرررو  6 –شررررم الشرررير   مصرررر 

  قلللة    فةيقللل  ن لللث اانلللو     للل      ا لللا   - اع لللب ابلللة ل   لللالا   ملاللللير االا    الللا ة ب بلللاالةر  مع لللاال  مفةيقللل 

ث   بلللاة لللل   يللل  فللل  كلللةر   كللليا    جلللة   فللل  ن لللاة  ماع لللاا    ا للل –ا   ؤلللللا    كلللةي ر فللل   نعالللب ةي للللا  

    ناقكللللر ع للللاليا   معاللللاة با بكللللة اعاةيللللو    اللللاةاي  ال الللل   2102يانيللللا  2   لللللنا ي    ا  لللل    ن  لللل    ا للللي  

 ا     قة   مفةيق . 

 

  لللال عاة  اما  للل   لللايرا     لللالية   كلللؤا   ماع احيلللر ب قا لللير  مع لللاال   فةيقللل      لللة فللل     عللل   مفععا يلللر   قلللال 

ا  للل  حقلللال  نعلللالر ا  ع لللااة في لللا بيننلللا   ناقكلللر اعنقيللل    الللة ل        اللللر   عللل   للل  كللل ناا ق عنلللا كلللا ا  لللاي   اع  نللل

أ  عنق نللللا ن للللث  لللللعار  اللللة فلللل   ةبنللللا  للللال   اةي للللر    نل للللر. اللللليعر  حع للللاال  جللللقافر   نكلللل ر  عاايلللل  أنكلللل عنا   

  لللالا  ا    ا لللا  فللل  ق لللر   للليقام   للل     لللةاا أ  يلللعر   نللللة فللل    ق لللايا   عللل  ع للل   ناقكلللعاا    للل  قبللل  ةؤللللال 

 ." يرا  

 

  للللقية مكلللار بلللالة   للللاحال اديلللة ااةايلللر ا ااةيلللر  جلللة   عةبيلللر   لللة أ   لللل  ر   االللةر ع عللل    انلللر بلللاةدر فللل  

  ع قلللللا  بلللللي    ب لللللال      عقال لللللر ا  ب لللللال     نا يلللللر  بللللللبو  ةعبا الللللا با عاليلللللال  للللل    اا نلللللو   لياللللللير ا مقعجلللللاالير 

أ    عاليلللال  للل    عا  للل    ب لللا فللل    للل    للللةاي  مقعجلللاالير   للللينر  علللالفب   نلللا  ن لللث ا ماع احيلللر. اأ لللاي   للللقية 

  االللةر  للل    ب لللال     نا يلللر ن لللث   ب لللال      عقال لللر ب  لللا حللل     لللا  ا   للل  أا  للللعقب  أف للل . نم أ    للللقية نلللا   نللل   لللب 

 للل بير   علل  ععللة اا بللي   معاللاة با بكللة   لل  فللو  الاة   االلةر فلل  ع قيلل    عن يللر    لللعال  ر أجللبا  اللالال  نعياللر    للاة  

 .ا لعر      اااةي  ا  ااةر  ية   كةحير

 

 للل  اانبللل     لللة   لللليال  الللل ا  عكلللانال      للل     قا لللير   ع يلللا  كلللؤا     انلللي    عابعلللر    لللر    ع لللالر  لللالر  مع لللاال 

 اع  لللر م علللد   عكللل    جلللالة ق للل  بلللا     فةيقللل  ا   انلللر  مقعجلللاالير  فةيقيلللا   ن   لللل  ر   االللةر اعلللالفقا    االللةر   

   قا لللير  يلللث أ   محلللال ال    بيلللةر  للل   مكلللاا    للل ي  ينعق لللا   للل    قلللة    فةيقللل  احبلللة  ن لللث أاةابلللا ا انلللاو 

أفةيقيلللا ملللر  للل   لللا ب     الللال ا   انلللي   املللر  جلللالة ق للل     قا لللير  ايللللع قا      ايلللر   الا يلللر ا    لللا    ال ن لللر. 

  قلللة   مفةيقللل  علللل  ا لللار ما لللر ن لللا ننكلللال ا    للل  قلللال ام باللللعاابر نق ي يلللر  –اال  مفةيقللل  اأ لللال أ   بلللاالةر  مع للل

 .كا  ر  ع اليا   معااة با بكة اعاةيو   كاا  ف     ن قر

 

 لللل  اانباللللا     للللة    للللليالر  للللاةي   عكللللين       للللر    نل للللر   الا يللللر   االلللةر  للللالر  مع للللاال   فةيقلللل  امينللللر  مياللللاال 

  قلللة  - مقعجلللاالير  فةيقيلللا ن  ةاا   كلللة  ر بلللي    لللالا  ا  ععلللاا     للللع ة   للل   ي يلللد  بلللاالةر  مع لللاال  مفةيقللل ا   انلللر 

  فةيقللل  يكللل   حنجلللة   الللل ا فللل    ا لللب بلللي    لللالا  بااالللا  نللللة  اع قلللر  عقلللال  لللا ة جلللةيا للللعيام  ع قيللل    الللالي 

 معاللاة با بكللة اكلللب ر   عاةيللو   علل  عبللالا فلل  بعللل    ناللان     ع  لل  فلل   معقللا  ح للث ناللل  ا للاح  اععللاان     اف للر 

 .   يا  أناا عع   ب قالر حا ير حبة    الاال   ا نير

 

  قلللة   مفةيقللل  بالللالي  –ح لللث  لللالر يلللا ي   لللليناقت   ابلللة ل   ع لللاليا  ا  قلللة     عع قلللر ب بلللاالةر  مع لللاال  مفةيقللل  

    ع لللاليا   معالللاة با بكلللة اعاةيلللو    الللااةي      قلللال ح لللث   لللدار  ع قيلللد   ع للل  بلللي    لللالا    ح لللال فللل    عجلللال

 3ا للل      االللةر  يلللة   كلللةحير ال اللل  ا للل    قلللة    فةيقللل . للللياععر  اع لللاا  بلللاة    للللنا ي   ح ا للل   لللال    ا علللر 

 . 2102يانيا  4يانيا  اليقالر عقةية  ن ث    ؤع ة   اد ة       ليعقال ف  
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 لللللل  ةللللل يا فلللل     للللؤع ة   للللاد ة    ق ي لللل    ا  فلللل    اة للللار    قللللة   مفةيقلللل  ع – بللللاالةر  مع للللاال  مفةيقلللل  

  اعكلللل      بللللاالةر أ للللال   ع  يللللا    ةنيلللللير   علللل  بللللالأعاا  قا للللير  مع للللاال 2104  لللللاال       لللل   حقللللال فلللل    عللللابة

  فةيقلللل    عجللللال   الللل     ق للللير    لالللللر    ع   للللر فلللل   معاللللاة با بكللللة اعاةيللللو   بكللللة فلللل    قللللاةر. اع للللر   للللالا  

لاللللير فللل     بلللاالةر  للل   للل ر ن يابيلللا انةيعةيلللا ا  للللاال   ا جلللة   االا    الللا ة ايبلللاع  ا ينيلللا ا  جلللا ا  اانلللاو  م

 .  لاال  

 

 : للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال

 مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة الشؤون االجتماعية  –موظف هجرة  –فيليب بوب جوسو 

 251923297366+هاتف:   : union.org/-jusup@africaبريد الكتروني: 

 

 وزارة خارجية جمهورية مصر العربية  –دارين صقر 

 mrt.mofa.eg@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 لالستفسارات االعالمية: 

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  –موظفة اتصال  –افراح محمد ثابت 

 إدارة االعالم واالتصال – union.org-Thabitma@africaبريد الكتروني: 

 200922 911 251+هاتف: 
 

 – www.au.int موقالالالالالالر الكترونالالالالالالي:  DIC@africanunion.org: الكترونالالالالالاليبريالالالالالالد  –مفوضالالالالالالية االتحالالالالالالاد االفريقالالالالالالي  –إدارة االعالالالالالالالم واالتصالالالالالالال 

 إثيوبيا –أديس ابابا 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission فيس بوك:

 https://twitter.com/_AfricanUnion توتير :

 https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوب: 

 http://www.au.inللمزيد على: 

 

 حول االتحاد االفريقي:

 

يقالالالالود االتحالالالالاد انفريقالالالالي تأميالالالالة وتكامالالالالل أفريقيالالالالا بالتعالالالالاون الوثيالالالال  مالالالالر الالالالالدول أع الالالالا  االتحالالالالاد االفريقالالالالي، والمجموعالالالالات 

االقتصالالالالادية االقليمالالالالي ، والمالالالالوا.أين االفارقالالالالةت وتتمألالالالالل رييالالالالة االتحالالالالاد انفريقالالالالي فالالالالي تعجيالالالالل التقالالالالدم نحالالالالو أفريقيالالالالا متكاملالالالالة 

ديأالالالاميكي فالالالي اللالالالاةة القاريالالالة والعالميالالالة ، تقودهالالالا مفوضالالالية ملالالال ولية ومزدهالالالرة ولالالالاملة ، فالالالي سالالالل  مالالالر واتهالالالا ، وتلعالالالب دور 

 وفعالة وملتجيبةت 

 

mailto:dinfo@africa-union.org
mailto:jusup@africa-union.org/
mailto:mrt.mofa.eg@gmail.com
mailto:Thabitma@africa-union.org
mailto:DIC@africanunion.org
http://www.au.int/
https://www.youtube.com/AUCommission
http://www.au.in/

